VICEDEGANAT DE POSTGRAU I RECERCA

Procediment d’Assignació de Directors de Tesi als Programes de
Doctorat
En funció d’allò que estableix el Reial Decret 99/2011 en el seu article 11, així com les
Normes Generals d’Organització de Doctorat de la Universitat Ramon Llull, la Comissió
Acadèmica de cada Programa de Doctorat de la FPCEE Blanquerna de la URL assignarà
un director de tesi a cada doctorand en un termini màxim de 6 mesos, a comptar un
cop aquest ha estat matriculat al programa de doctorat. Aquest director, que en el cas
de tractar-se d’un professor permanent de la URL podrà ser coincident amb el tutor
assignat prèviament, serà qualsevol doctor espanyol o estranger, amb experiència
acreditada en recerca, amb independència de la universitat, centre o institució en la
que presti els seus serveis. Aquesta experiència investigadora ha de quedar justificada
per la possessió de com a mínim un període d'activitat investigadora reconegut o
mèrits equivalents, que han de ser valorats per la Comissió Acadèmica del programa i
el Vicedeganat de Postgrau i Recerca. En cas que la direcció de la tesi sigui exercida
per una persona externa a la URL, el tutor o tutora haurà de ser personal docent o
investigador de la URL.
L’assignació d’aquest Director de Tesi es realitzarà segons el següent procediment:
1. Al cap de tres mesos a comptar des de la data de matriculació del doctorand al
Programa de Doctorat, la Comissió Acadèmica del Programa emetrà un
document d’assignació de director i, si s’escau, de codirectors de la tesi
doctoral (Annex 1: Full d’assignació del director). Aquesta assignació es farà
tenint en compte la línia de recerca a la qual s’ha adscrit el doctorand, un
informe del tutor del doctorand i les orientacions del futur Pla de Recerca.
2. La persona del director podrà coincidir amb la del tutor que ha estat assignat al
doctorand prèviament. En aquest cas, la persona del director assumirà també
les funcions de tutor. Altrament, i si es tracta d’una persona aliena al Programa
de Doctorat, la figura del tutor del Programa de Doctorat romandrà amb les
seves funcions, drets i deures. Igualment, es pot donar el cas que s’assigni una
codirecció amb un director vinculat al programa i un altre aliè a aquest. En
aquest cas les funcions del tutor seran assumides pel director vinculat al
Programa i, sempre, com a mínim un dels codirectors haurà de tenir
experiència investigadora acreditada.
3. El document d’assignació entrarà en vigor quan sigui signat pel tutor del
doctorand, el president de la Comissió Acadèmica, el doctorand i el director o
codirectors. Així mateix, el director o codirectors hauran de signar el document
de compromís del Programa de Doctorat.

4. Aquest document d’assignació degudament signat, serà retornat a la Secretaria
de la Facultat per tal de ser arxivat amb l’expedient del doctorand. Aquest
procés es podrà allargar, com a màxim, fins a sis mesos a comptar des de la
matriculació del doctorand al Programa de Doctorat.
5. La Comissió Acadèmica, escoltat el doctorand, podrà modificar el nomenament
del director de tesi doctoral a un doctorand en qualsevol moment del període
de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.
Aquestes raons justificades hauran de ser elevades pel doctorand a la Comissió
Acadèmica a través d’un full d’instància normalitzat (Annex 2: Sol·licitud de
Modificació del nomenament del director).

ANNEX 1. FULL D’ASSIGNACIÓ DE DIRECTORS DEL PROGRAMA DE DOCTORAT EN
PSICOLOGIA DE LA FPCEE BLANQUERNA DE LA URL
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La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Psicologia de la FPCEE Blanquerna de
la URL, reunida en sessió ordinària del dia _____ de ___________ de 20 _____ ha resolt
nomenar el/s Dr/s. __________________________________________ com a director/s de
tesi del doctorand __________________________________matriculat al Programa de
Doctorat en Psicologia.

Data: ________________

El Sr./La Sra. ________________________________________________________________
(nom i cognoms del doctorand)
Signatura:

El Dr./La Dra. ________________________________________________________________
(nom i cognoms del President de la Comissió Acadèmica de Doctorat)
Signatura:

El Dr./a______________________________________________________________________
(nom i cognoms del Director de la Tesi doctoral. En cas de codirecció hauran
de signar tots els directors)
Signatura:

El Dr./La Dra. ________________________________________________________________
(nom i cognoms del Tutor, en cas que n’hi hagi)
Signatura:

ANNEX 1. FULL DE SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL NOMENAMENT DE DIRECTOR
DE TESI DEL PROGRAMA DE DOCTORAT EN PSICOLOGIA DE LA FPCEE BLANQUERNA
DE LA URL
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El doctorand ___________________________________________ matriculat en el Programa
de Doctorat en Psicologia de la FPCEE Blanquerna de la URL, amb domicili al carrer
______________________________________________________________ de la ciutat de
______________________________________ i telèfon ___________________

SOL·LICITA

La modificació del nomenament del Director de Tesi, que li fou assignat el dia _____ de
_________ de 20___ per les següents raons (redactar de manera argumentada):

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Data: ________________________

En/Na_______________________________________________________________________
(nom i cognoms del doctorand)
Signatura:

